rumeno

Attenti a quei due!
Planul regional de prevenire

1

RISC DATORAT
Paviment alunecos

2

Covor aşezat pe paviment alunecos

3
4

6
7

Paviment sau parchet crăpat, spart sau dezlipit
Trepte izolate sau praguri înalte
Biblioteci, sertare sau alte piese de mobilier per care
se poate căţăra copilul
Rafturi sau biblioteci nefixate bine la zid
Mobilă cu vitrine de geam şi oglindă

8

Mobilă cu colţuri în evidenţă la înălţimea copilului

9

Mobilă cu baza sau picioarele in relief
Absenţa de ramă pentru colţurile caloriferului
sau a oricarei alte protecţii
Prezenţa de geamuri sau oglinzi la înălţimea
copilului
Prezenţa de bibelouri in geam la care poate ajunge
copilul sau pe mobilă instabilă
Prezenţa de electrocasnice grele (fierul de călcat,
televizor, calculator sau altele) aşezate la înălţime
şi cu cablul electric la îndemâna copilului
Prezenţa de obiecte grele (ghivece de plante şi flori
sau altele) aşezate la înălţime pe suporturi instabile
Prezenţa de plante cu ghimpi, frunze ascuţite
sau toxice

5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prezenţa de prize electrice nesigure
Prezenţa de prize electrice prea încărcate de aparate
ţinute in priza
Prezenţa de aparate electrice stricate sau cabluri de
alimentare defecte
Absenţa de întreruptor cu alternare şi de înaltă
sensibilitate (Salvează-viaţa)

VERIFICAT
SUGESTII
DA NU Nu folosiţi ceară, mai ales pe scări
Asezaţi sub covor o plasă specială
DA NU împotriva alunecării sau înlăturaţi
covorul dacă este necessar
DA NU Reparaţi-l
DA NU Puneţi ceva care să indice obstacolul
Puneţi piedică la sertare, modificaţi
DA NU
structura sau oferiţi supravegherea necesară
DA NU Fixaţi-le
DA NU Puneţi pe deasupra o peliculă anti-spargere
Folosìţi plasticul special impotriva colţurilor
DA NU
(până la circa 1 m. de la paviment)
DA NU Avertizați obstacolul
Instalaţi dispositive potrivite de protecţie
DA NU
până la înălţimea de1 m.
Unde este posibil instalaţi pelicule
DA NU
anti-spargere
DA

NU Puneţi-le în siguranţă

DA

NU Puneţi-le în siguranţă

DA

NU Puneţi-le în siguranţă

DA

NU Puneţi-le în siguranţă

DA

NU

DA

NU Folosiţi prelungitor cu mai multe intrări

DA

NU Sostituiţi-le

DA

NU E necesară instalarea

Fără capace protective sau de tipul
“siguranţă”

SUB
CONTROL

SPAŢII

TOATE INCĂPERILE

FACUT

Supraveghere şi prevenire a accidentelor domestice. Proiectul “reducerea riscului de accidente
domestice in cazul copiilor de la 0 la 4 ani prin intermediul accesului domiciliar”

20

RISC DATORAT
Rampă de scări în faţa intrării cu palier
foarte strâmt

VERIFICAT
DA

SUGESTII
Fiţi atenţi la manevrele pe care le faceţi
NU
cu căruciorul

SUFRAGERIA
21
22

Şemineu fără protecţia necesară împotriva
căldurii şi a focului
Prezenţa de scaune care se strâng,periculoase
pentru că micuţul îşi poate prinde degetele

Este nevoie de o protecţie adecvată (para-scântei)
sau de supraveghere când focul e aprins

DA

NU

DA

NU Puneţi-le în locuri la care nu are acces copilul

BUCĂTARIA
23
24
25
26
27
28
29

Instrumente care taie, fără protecţie şi la care
copilul ajunge cu uşurinţă
Electrocasnice care taie sau mixer la îndemâna
copilului
Cuptor cu gaz fără termocuplu
(termocuplul este un dispositiv facultativ)
Cuptor la înălţimea copilului, care se deschide
cu uşurinţă
Folosirea nepotrivită a ochiurilor de aragaz şi
tigăi cu mânere foarte mari
Maşina de spălat vase care se deschide la
înălţimea copilului
Absenţa sau folosirea greşita a sistemului de
ventilare naturală (deschiderea permanentă)

DA

NU Folosiţi piedici pentru sertare

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Scoteţi-le mereu din priză când nu
sunt folosite
Supravegheaţi pentru a evita pierderile de gaz
în caz că se stinge flacăra
Instalaţi o piedică de siguranţă,
suprevegheaţi copilul
În presenţa copiilor vă sfătuim să folosiţi ochiurile
de aragaz cele mai apropiate de zid, si asiguraţi-vă
că mânerul este orientat spre interior
Supravegheaţi pentru a evita arsurile de la
abur, etc.
Trebuie să fie prezentă si lăsată liberă de orice
obstacol

CAMERA COPILULUI
30
31
32
33

Pat fără bare sau cu o distanţă prea mare
între barele verticale
Măsuţa de înfăşat instabilă şi/sau cu protecţii
laterale insuficiente
Saltea moale, prea multe perne şi pături care
pot constitui riscuri de sufocare
Prezenţa pe suportul saltelei a unei închizători
din interior

DA
DA
DA

NU Înlăturaţi-le; procuraţi perne antisufocare

DA

NU Îndepărtaţi cheia

34

Pat cu etaj

DA

35

Dulapuri cu uşi care se închid cu cheia
Prezenţa de lămpi de perete sau de masă, ceas
cu radio la îndemâna copilului
Prezenţa de sobe electrice, termopături, etc...

DA

36
37

Spaţiile între barele verticale trebuie să fie mai
NU mici de 8 cm şi e oportun, în plus, ca barele să
fie protejate de un material moale
Reparaţi-o sau înlocuiţi-o dacă nu este stabilă şi
NU
supravegheaţi mereu copilul când este pe măsuţă

DA
DA

Dacă se poate evitaţi sau protejaţi cu
dispositive adecvate
NU Îndepărtaţi cheia
Fixaţi-le/mutaţi-le sau supraveghiaţi in mod
NU
adecvat
NU Eliminaţi-le
NU

SUB
CONTROL

FACUT

SPAŢII

INTRARE

BAIA

RISC DATORAT
Absenţa de reglarea temperaturii apei
(termostat, neatenţie...)

VERIFICAT
DA

NU

39

Prezenţa de boiler electric

DA

NU

40

Covoraşe sau preşuleţe alunecoase în preajma
serviciilor sanitare

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

38

41
42
43

Prezenţa de radiatoare electrice aproape
de cadă sau de duş, de ghiuvetă sau de bideu
Prezenţa de feonuri în apropierea căzii, a duşului
a ghiuvetei sau a bideului
Absenţa sistemului de ventilare dacă este
necesar (de ex. în prezenţa unei centrale sau
a unui boiler pe gaz cu “camera deschisă”)

SUGESTII
Controlaţi mereu temperatura apei înainte
să introduceţi copilul în apă
Verificaţi să fie instalat la distanţa de siguranţă
de la cadă sau duş (60 cm)
Covoraşul poate fi util ca să nu alunecăm
când e ud pe jos, folosiţi plasa specială de fixat
sub covoare
Nu trebui să fie aproape de cine foloseşte
respectivul serviciu sanitar
Nu trebui să fie aproape de cine foloseşte
respectivul serviciu sanitar
Trebuie sa fie prezent şi nu trebuie să existe
obstacole

SCĂRILE
45

Nu este prezentă o altă balustradă la
înălţimea copilului
Balustrada poate fi încălecată de către copil

46

Distanţa dintre barele verticale e prea mare

DA

47

Absența unei portițe anticăzătură pentru copii
care să impiedice accesul copilului la scări

DA

44

DA
DA

Fixaţi o a doua balustradă la circa 45-50 cm.
de la paviment, sau supravegheaţi copilul
NU Puneţi o plasă de protecţie
Spaţiile între barele verticale trebuie să fie mai
NU
mică de10 cm. Puneţi o plasă de protecţie
NU

NU Instalați o portiță sau supravegheați copilul

BALCOANE, TERASE ŞI SCENE
48

Copilu se poate cățăra pe balustrada ca pe o scară

DA

49

Copilul poate trece cu ușutință prin balustradă

DA

50

Mobilier pe care copilul se poate cățăra ca pe o scară

DA

Puneți o plasă de protecție. Inclusiv lucrătura
in fier poate fi folosită drept “scară”
Puneți o plasă de protecție Spațiile verticale
NU
trebuie să fie <10cm
NU Eliminați-l dacă este necesar
NU

UŞI ŞI FERESTRE
51
52
53
54
55
56

Coincidenţă periculoasă de deschidere
simultană a uşilor
Ramele ferestrelor sau a uşilor de metal au colţuri
Uşi sau ferestre din sticlă care se sparge cu uşurinţă
Prezenţa de obiecte pe care se poate căţăra ca
pe o scară
Cordoane prea lungi la perete
Ferestre fără un dispozitiv de închidere de
siguranţă

DA

NU Blocaţi-le sau scoateţi una dintre cele două uşi

DA
DA

NU Puneţi plasticul de protecţie
NU Înlocuiţi sau realizaţi o protecţie corectă

DA

NU Eliminaţi-le

DA

NU Eliminaţi-le

DA

NU Instalaţi-le

SUB
CONTROL

FACUT

SPAŢII

60

Ustensile de muncă amestecate cu jucăriile copilului

DA

61

Grilaje pe pământ prea înalte

DA

58

SUGESTII

DA

NU Închideţi-le

DA

NU Reparaţi-le şi nivelaţi-le
Închideţi-le într-un loc neaccesibil
NU
copilului
Tineţi-le separate. Închideţi-le într-un loc
NU
neaccesibil copilului
NU Instalaţi grilaje mai mici de 2 cm circa

DA

COMPORTAMENTE
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

SUB
CONTROL

59

57

SUB
CONTROL

VERIFICAT

FACUT

CURTEA

RISC DATORAT
Puţuri, canale, scurgeri, canalizări sau alte deschizături
în pământ la îndemâna copilului, nepăzite
Pavimente, terenuri sau alte lucrări denivelate
Ustensile de muncă visibile şi uşor de ajuns de către
copii

FACUT

SPAŢII

RISC DATORAT
VERIFICAT
SUGESTII
Prezenţa de detergenţi, produse de curăţenie şi
De aranjat in dulapuri cu cheie,
igienă a casei, insecticide sau alte substanţe
DA NU
sau la o înălţime inaccesibilă copilului
otrăvitoare sau periculoase lăsate la îndemâna copiilor
Prezenţa de medicamente lăsate la îndemâna
De aranjat in dulapuri cu cheie sau la o
DA NU
copiilor
înălţime inaccesibilă copilului
Prezenţa de saci sau pungi de plastic lăsate
DA NU Ţine-le în locuri inaccesibile copilului
la întâmplare
Prezenţa in casă de obiecte ascuţite sau care taie,
De aranjat in dulapuri cu cheie sau
DA NU
lăsate la întâmplare
la o înălţime inaccesibilă copilului
Copilul singur lângă sobă sau şemineul aprins
DA NU Trebuie să fie suprevegheat
Copilul singur pe măsuţa de înfăşat sau pe patul
DA NU Trebuie să fie suprevegheat
părinţilor
Prezenţa de jucării sau alte obiecte de mici
DA NU Eliminaţi sau supravegheaţi
dimensiuni lăsate la îndemâna copiilor
Lipsa controlului metodic al temperaturii biberonului
Controlaţi mereu temperatura
DA NU
sau a alimentelor înainte de a fi date coplilului
alimentelor înainte să le daţi copilului
Lipsa controlului metodic al temperaturii apei
Controlaţi mereu înainte să introduceţi
DA NU
înainte de a-i face baie copilului
copilul în apă
Folosirea aparatelor electrice in apropierea apei,
DA NU Evitaţi folosirea în astfel de condiţii
cu mâinile ude,sau în timp ce îi faceţi baie copilului

